
 

Zadania realizowane w miesiącu: KWIECIEŃ 

 

Tematy kompleksowe: 

• „Wielkanoc” 

• Projekt „Woda” 

• „Wiosna na wsi” 

• „Dbamy o przyrodę” 

 

 

 

GRUPA IV 



Temat kompleksowy:   

„Wielkanoc” 

Termin realizacji: 03.04 – 07.04.2023 r. 

 

Cele główne: 

- wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- wzbudzanie zainteresowania folklorem 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat 

- kształtowanie poczucia rytmu 

- rozwijanie zainteresowania przyrodą 

- poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych 

- poznawanie figury geometrycznej – koła 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej 

- prawidłowa artykulacja głosek k, h 

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 

  



Pisanki (sł. i muz. B. Forma) 

  

1. Pisanki, kraszanki, 

piękne, kolorowe, 

czerwone, niebieskie,  

żółte i brązowe. 

Ref.: Święta, święta, święta,  

jajka malowane,  

każdy do koszyczka  

pisankę dostanie. 

2. Dziś na nich malują 

            dzieci kogucika,  

            który się wygrzewa  

            w słoneczka promykach. 

 Ref.: Święta… 

3. Na stole świątecznym 

kurczątka, baranki,  

            na białym obrusie  

            są nasze pisanki. 

            

Ref.:  Święta… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

Projekt „Woda” 

Termin realizacji: 11.04 – 14.04.2023 r. 

 

Cele główne: 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie mowy 

- rozwijanie wyobraźni 

- pogłębianie wiadomości na temat wody 

- kształtowanie zachowań proekologicznych 

- wyrabianie umiejętności pracy w małych grupach 

- poszerzanie słownictwa czynnego 

- poszerzanie wiedzy na temat wykonywania doświadczeń 

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

„Wiosna na wsi” 

Termin realizacji: 17.04 – 21.04.2023 r. 

 

Cele główne: 

- wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- budowanie poczucia własnej wartości 

- rozwijanie sprawności rąk 

- rozwijanie możliwości językowych dzieci 

- rozwijanie słuchu muzycznego 

- rozwijanie wiedzy dotyczącej zwierząt wiejskich 

- rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów 

- poznawanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego 

- rozwijanie sprawności ruchowej 

- poznawanie prawidłowej artykulacji głoski g 

- rozwijanie mowy 

- poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 

 

  



„Wiosna na wsi” 

 

1. Kogut głośno pieje, 

gładzi piękne pióra. 

– Ko, ko, jestem głodna – 

woła pani kura. 

Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko, 

gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa, 

mu, mu, iha, iha. 

Kto nam dziś śniadanie da? 

2. Na podwórku gęsi 

i małe kaczuszki 

tup, tup przytupują, 

mają puste brzuszki. 

Ref.: Kukuryku... 

3. Idzie pan gospodarz, 

ciężki worek niesie, 

szur, szur sypie ziarna, 

wszyscy głodni przecież. 

Ref.: Kukuryku... 

4. Z gospodarzem wiosna 

cichutko przybyła 

i pachnącą trawą 

łąkę ozdobiła. 

Ref.: Kukuryku... 

5. Pasą się owieczki, 

krowy i barany, 

jest już z nami wiosna, 

świat się cieszy cały. 

Ref.: Kukuryku... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

„Dbamy o przyrodę” 

Termin realizacji: 24.04 – 28.04.2023 r. 

 

Cele główne: 

- wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- wyrabianie nawyku segregowania śmieci 

- rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk 

- kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- rozwijanie wiedzy dotyczącej dbania o las 

- zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie 

- rozwijanie umiejętności liczenia 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

- rozwijanie zmysłu węchu 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- poznawanie prawidłowej artykulacji głoski s 

- rozwijanie świadomości ekologicznej 

- poszerzanie wiedzy na temat kwiatów 

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 



„Piosenka ekologiczna” 

(J. Kucharczyk)  

 

 

1. Dymią kominy wielkich fabryk, 

płynie brudna woda do rzek. 

Chcemy oddychać powietrzem czystym, 

czystą wodę mieć. 

 

Ref.: Czysta woda zdrowia doda 

– to każde dziecko wie. 

Czysta woda zdrowia doda 

– tobie, tobie i mnie. 

 

2. Smog już pokrywa niebo całe 

szarym dymem i szarą mgłą. 

W rzekach jest coraz mniej rybek. 

 Kto to widział, kto? 

 

 Ref: Czysta woda…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


